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Intan Prastihastari Wijaya, M.Pd., M.Psi.1 dan Nur Lailiyah, M.Pd.2

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah perkembangan motorik halus pada
anak kelompok A di TK PGRI 3 Winong masih mengalami keterlambatan, hal ini
karena rangsangan yang diberikan kepada anak kurang tepat sasaran. Kesempatan
gerak anak luas, akan tetapi hal tersebut yang terstimulus atau yang selalu
mengalami peningkatan adalah penggunaan otot-otot besar. Dalam hal penggunaan
otot-otot kecil yang harus lebih ditingkatkan lagi agar tumbuh kembang anak
dalam hal kemampuan motorik halus berkembang sesuai dengan tahap usianya.
Kematangan anak didukung adanya stimulus atau cara yang tepat untuk lebih
meningkatkan kemampuan tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan
kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan meronce pola geometri pada
kelompok A TK PGRI 3 Winong Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung
Tahun Pelajaran 2016-2017. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian tindakan kelas model Kemmis
dan Mc Taggart. Masing-masing siklus terdiri dari empat tahapan yaitu
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah
kelompok A TK PGRI 3 Winong Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung
Tahun Pelajaran 2016-2017. Data yang diperoleh berupa kemampuan motorik
halus anak melalui kegiatan meronce pola geometri dalam pembelajaran. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan
meronce pola geometri mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Prosentase
ketuntasan belajar mengingkat dari pra tindakan sebesar 36% dan terjadi
peningkatan pada siklus I yaitu sebesar 50%, pada siklus II persentase ketuntasan
belajar meningkat menjadi 65%, kemudian pada siklus III memperoleh presentasi
sebesar 79%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan pembelajaran
melalui kegiatan meronce pola geometri dapat mengembangkan kemampuan
motorik halus anak pada kelompok A TK PGRI 3 Winong Tahun Pelajaran 2016-
2017.

Kata kunci : kemampuan motorik halus, meronce pola geometri
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I. LATAR BELAKANG
Hari Yuliarto (2010: 5),

mengatakan yang dimaksud motorik kasar

ialah “segala sesuatu yang ada

hubungannya dengan gerakan-gerakan

tubuh. Ada tiga unsur dalam

perkembangan motorik pada manusia,

yaitu : otot, saraf, otak”.

Sesuai dengan Permendikbud No.

146 Tahun 2014 yang didalamnya terdapat

standar kompetensi yang mencantumkan

tujuan pendidikan di taman kanak-kanak

adalah membantu mengembangkan

berbagai potensi anak baik psikis dan fisik

yang meliptui moral dan nilai agama,

sosial emosional, kognitif, bahasa, seni,

dan fisik motorik. Dari berbagai

perkembangan anak, salah satunya sangat

penting untuk dikembangkan yaitu

perkembangan motorik. Pada dasarnya

perkembangan motorik pada anak meliputi

motorik kasar dan motorik halus.

Perkembangan motorik tentunya berkaitan

dengan otot-otot yang ada dibadan. Otot-

otot badan tersebut merupakan gerakan

tubuh yang menggunakan otot-otot besar

(motorik kasar) atau sebagian besar atau

seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi

oleh kematangan anak itu sendiri. Fungsi

dari otot-otot tersebut adalah untuk

melakukan gerakan dasar tubuh yang

terkoordinasi oleh otak seperti berjalan,

berlari, melompat, menendang dan

sebagainya. Di samping itu, otot-otot kecil

(motorik halus) yang ada dibadan juga

selalu digunakan. Pengorganisasian

penggunaan sekelompok otot-otot kecil

seperti jari-jemari dan tangan yang sering

membutuhkan kecermatan dan koordinasi

mata dengan tangan. Otot-otot tersebut

berfungsi untuk melakukan gerakan-

gerakan bagian tubuh yang lebih spesifik,

seperti menulis, melipat, menggunting,

meronce, menjahit, menempel, dan

mencocok.

Berdasarkan hasil observasi awal

yang dilakukan peneliti di TK PGRI 3

Winong Kecamatan Kalidawir Kabupaten

Tulungagung perkembangan motorik halus

pada anak kelompok A masih mengalami

keterlambatan. Hal tersebut dikarenakan

rangsangan yang diberikan pendidik

kurang tepat sasaran.

Dari hasil observasi awal peneliti

mengajak anak melakukan kegiatan

meronce dengan media manik-manik, dari

kegiatan tersebut diperoleh dari jumlah

peserta didik kelompok A TK PGRI 3

Winong sejumlah14 anak yang terdiri dari

7 laki-laki dan 7 perempuan, ada 5 anak

yang mendapat bintang  (tiga) hal

ini dipengaruhi karena anak-anak tersebut

mampu untuk melakukan kegiatan

meronce. Sedangkan 9 anak lainnya ada

yang mendapat bintang  (satu) sebanyak

4 orang, dan ada 5 anak yang mendapat

bintang  (dua). Dari sembilan anak

tersebut dalam menggunakan kemampuan
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motorik halus masih perlu adanya

stimulasi yang dapat meningkatkan

kemampuan motorik halus. Hal ini ditandai

dengan anak dalam menggunakan jari-

jemari untuk mengambil benda maupun

memegang benda masih ada yang

memerlukan pendampingan. Disamping

itu, anak masih sering mengeluh dalam

menggunakan tangan untuk memindahkan

benda dari tangan yang satu ke tangan

lainnya. Hal tersebut sangat terlihat ketika

anak saat memegang krayon dan saat anak

diminta untuk mengambil manik-manik,

biji-bijian menggunakan dua jari.

Pengertian meronce menurut

Sumanto (2005: 159), yaitu cara

pembuatan benda hias atau benda pakai

yang dilakukan dengan menyusun bagian-

bagian bahan berlubang atau yang sengaja

dilubangi memakai bantuan benang, tali

dan sejenisnya.

Dari masalah di atas, merupakan

suatu ide bagi saya untuk mengambil

sebuah judul dalam penelitian agar dapat

membantu guru dalam meningkatkan

kemampuan motorik halus anak yaitu

dengan kegiatan meronce. Judul yang

sesuai dengan masalah ini adalah

Mengembangkan Kemampuan Motorik

Halus melalui Kegiatan Meronce Pola
Geometripada Anak Kelompok A TK

PGRI 3 Winong Desa Winong
Kecamatan Kalidawir Kabupaten

Tulungagung Tahun Pelajaran 2016-
2017.

II. METODE

A. Subjek Penelitian
Subjek pada penelitian ini yaitu

anak kelompok A TK PGRI 3 Winong

Kecamatan Kalidawir Kabupaten

Tulungagung yang berjumlah 14 orang

anak yang terdiri dari 7 orang anak

perempuan dan 7 orang anak laki-laki.

Tempat penelitian ini dilakukan di TK

PGRI 3 Winong Kecamatan Kalidawir

Kabupaten Tulungagung.

Sebagai alasan dari peneliti

memilih kelas tersebut adalah menurut

hasil observasi awal yang dilakukan

peneliti, bahwa anak di kelompok A TK

PGRI 3 Winong Kecamatan Kalidawir

Kabupaten Tulungagung masih banyak

yang kemampuan motorik halusnya

kurang, guru kurang kreatif dalam

menciptakan media yang menarik

perhatian anak dan peneliti sendiri

merupakan pendidik di TK tersebut. Hal

ini mendorong peneliti untuk melakukan

perbaikan tindakan kelas agar kemampuan

motorik halus anak pada kelompok A

dapat meningkat.

B. Teknik dan Instrumen yang
Digunakan

1. Subjek yang dinilai : anak didik

kelompok A TK PGRI 3 Winong
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Kecamatan Kalidawir Kabupaten

Tulungagung

2. Kemampuan yang dinilai :

kemampuan motorik halus anak

dalam kegiatan meroncepola

geometri kelompok A TK PGRI 3

Winong Kecamatan Kalidawir

Kabupaten Tulungagung

3. Indikator : melakukan kegiatan yang

menunjukkan anak mampu

menggunakan anggota badan untuk

melakukan gerakan halus yang

terkontrol (misal: meronce)

4. Teknik penilaian : unjuk kerja

5. Prosedur :

a. Guru mengatur tempat duduk

anak dengan membaginya

menjadi 3 kelompok.

b. Guru menjelaskan kegiatan yang

akan dilakukan.

c. Guru memberikan contoh cara

membuat meroncepola geometri.

d. Guru mengawasi kegiatan anak.

e. Guru memberikan motivasi

kepada anak.

f. Guru mengevaluasi kegiatan

anak.

6. Kriteria penilaian

a. Anak mendapat nilai bintang

empat (), jika anak

mampu meronce pola geometri

dengan susunan yang benar, rapi

dan cepat tanpa bantuan guru.

b. Anak mendapat nilai bintang

tiga (), jika anak mampu

meronce pola geometri dengan

susunan yang benar, rapi dengan

bantuan guru.

c. Anak mendapat nilai bintang

dua (), jika anak mampu

meronce pola geometri dengan

susunan yang benar dan kurang

rapi.

d. Anak mendapat nilai bintang

satu (), jika anak mampu

meronce pola geometri dengan

susunan salah dan kurang rapi.

7. Data tentang pelaksanaan

pembelajaran dikumpulkan dengan

menggunakan teknik observasi dan

instrumen yang digunakan adalah

lembar unjuk kerja sebagai berikut :

a. Unjuk Kerja

Penilaian unjuk kerja

merupakan penilaian yang dilakukan

dengan mengamati kegiatan peserta

didik dalam melakukan kegitan

pembelajaran.

Dalam kegiatan meronce

guru memberikan tugas yang harus

dikerjakan anak didik dengan bahan

latihan yang harus diolah menjadi

karya seni. Tugas diberikan untuk

memberikan kesempatan kepada

anak didik untuk menyelesaikan

tugasnya berdasar petunjuk langsung

dari guru dan mengalami secara
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nyata bahan latihan yang harus

dikerjakan sampai selesai.

b. Observasi

Menurut Guba dan Lincoln

dalam (Moleong, 2000:174) teknik

pengamatan yang didasarkan atas

pengalaman secara langsung dan

memungkinkan peneliti utuk

mencatat pristiwa dalam situasi yang

berkaitan dengan pengetahuan

proporsional maupun pengetahuan

yang langsung diperoleh dari data

agar tidak terjadi bisa. Dalam

penelitian ini, peneliti menggunakan

observasi partisipan. Hal ini

dikarenakan perhatian peneliti

berfokus pada bagaimana,

mempelajari, dan mencatat semua

kejadian yang dilakukan anak pada

saat proses belajar mengajar

berlangsung. Observasi dilakukan

peneliti untuk mengetahui sejauh

mana tingkat keberhasilan siswa

dalam mengembangkan kemampuan

motorik halusnya dibidang

meroncepola geometri.

III. HASIL DAN KESIMPULAN
A. Pembahasan

Hasil peningkatan kemampuan

motorik halus anak dalam kegiatan

meronce pola geometri dengan media

sabun batang dapat dilihat dari

perbandingan perolehan nilai belajar anak,

serta persentase ketuntasan belajar anak

mulai dari pra siklus, siklus I, siklus II, dan

siklus III pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
Hasil Penilaian Kemampuan Motorik

Halus Anak Dalam Kegiatan Meronce Pola
Geometri

No Hasil
Penilaian

Pra Tindakan Siklus I Siklus II Siklus III

anak % anak % anak % anak %

1.  4 28 4 28 2 14 1 7
2.  5 36 3 21 3 21 2 14
3.  5 36 6 44 6 44 7 50
4.  0 0 1 7 3 21 4 29

JUMLAH 14 100 14 100 14 100 14 100

Pada pra tindakan jumlah anak

yang mendapatkan bintang satu ()

sebanyak 4 anak, 5 anak yang

mendapatkan bintang dua (),

sedangkan anak yang mendapatkan bintang

tiga () sebanyak 5 anak dan

sebanyak 0 anak mendapatkan bintang

empat ().

Berdasarkan hasil analisa

perhitungan kemampuan motorik halus

anak pada pra tindakan masih rendah yaitu

dengan rata-rata persentase kemampuan

motorik halus sebesar 36% dari kriteria

ketuntasan minimal yang telah ditetapkan

yaitu sebesar 75%.

Selanjutnya pada siklus I terdapat

kenaikan perolehan presentase peningkatan

kemampuan motorik halus anak melalui

kegiatan meronce pola geometri yaitu anak

yang mendapatkan bintang satu ()

sebanyak 4 anak, anak yang mendapatkan

bintang dua () sebanyak 3 anak,

sedangkan anak yang mendapatkan bintang
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tiga () sebanyak 6 anak dan

sebanyak 1 anak yang mendapatkan

bintang empat ().

Berdasarkan hasil analisa

perhitungan kemampuan motorik halus

anak pada tindakan siklus I masih rendah

yaitu dengan rata-rata persentase

kemampuan meronce pola geometri

sebesar 50% dari kriteria ketuntasan

minimal yang telah ditetapkan yaitu

sebesar 75%

Untuk mencapai hasil kriteria

ketuntasan minimal (KKM) pada siklus II

peneliti merancang pembelajaran yang

lebih menarik dan memberikan keleluasan

bagi anak dalam melakukan kegiatan

meronce guna untuk mengembangkan

kemampuan motorik halus anak yaitu

penggunaan waktu yang tepat dan

ketelatenan serta kreatifitas anak dalam

menyusun pola geometri menjadi bentuk

yang menarik.

Adapun hasil penelitian

perkembangan anak dalam pembelajaran

meronce pola geometri pada siklus II

menunjukkan anak yang mendapatkan

bintang satu () sebanyak 3 anak, anak

yang mendapatkan bintang dua ()

sebanyak 3 anak, sedangkan anak yang

mendapatkan bintang tiga ()

sebanyak 6 anak dan sebanyak 3 anak yang

mendapatkan bintang empat ().

Berdasarkan hasil analisa

perhitungan kemampuan motorik halus

anak pada tindakan siklus II sudah

meningkat signifikan yaitu dengan rata-

rata persentase kemampuan motorik halus

sebesar 65% dari kriteria ketuntasan

minimal yang telah ditetapkan yaitu

sebesar 75%, akan tetapi karena masih

dibawah nilai KKM untuk itu peneliti

melanjutkan penelitian ini pada siklus III.

Adapun hasil penelitian

perkembangan anak dalam pembelajaran

meronce pola geometri pada siklus III

menunjukkan anak yang mendapatkan

bintang satu () sebanyak 1 anak, anak

yang mendapatkan bintang dua ()

sebanyak 2 anak, sedangkan anak yang

mendapatkan bintang tiga ()

sebanyak 7 anak dan sebanyak 4 anak yang

mendapatkan bintang empat ().

Berdasarkan hasil analisa

perhitungan kemampuan motorik halus

anak pada tindakan siklus III sudah

meningkat signifikan yaitu dengan rata-

rata persentase kemampuan motorik halus

sebesar 79% dari kriteria ketuntasan

minimal yang telah ditetapkan yaitu

sebesar 75%.

Adapun perbandingan ketuntasan

belajar anak terlihat pada tabel di bawah

ini :
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Tabel 2
Perbandingan Persentase Ketuntasan
Belajar Antara Pra Tindakan sampai

dengan Pelaksanaan Siklus III

No
Ketera

ngan

Prosentase Ketuntasan

Pra

Tindakan
Siklus I Siklus II Siklus III

Anak % Anak % Anak % Anak %

1 Belum

Tuntas
9 64 7 50 5 35 3 21

2 Tuntas 5 36 7 50 9 65 11 79

Jumlah 14 100 14 100 14 100 14 100

Seperti yang dijelaskan pada Tabel

di atas bahwa peningkatan persentase

kemampuan anak dalam peningkatan

kemampuan motorik halus pada kegiatan

meronce pola geometri, anak yang telah

tuntas pada pra tindakan sebanyak 5 anak

atau sebesar 36% meningkat pada siklus I

sebanyak 2 anak atau sebesar 50%.

Dengan demikian terjadi peningkatan 14%.

Pada siklus II meningkat 2 anak atau

sebesar 14% sehingga menjadi 65%. Dan

pada siklus III anak yang telah tuntas

sebanyak 11 anak dengan prosentase 79%

terjadi peningkatan 14% dari siklus III.

Grafik 1 : Perbandingan Persentase
Kemampuan Motorik Halus Melalui

Kegiatan Meronce Pola Geometri Pada Pra
Tindakan, Siklus I, Siklus II dan Siklus III

Pada Grafik diatas menjelaskan

bahwa terjadi kenaikan prosentase

ketuntasan belajar kemampuan motorik

halus anak pada kegiatan meronce pola

geometri dari pra tindakan, siklus I,

tindakan siklus II, dan tindakan siklus III.

Pada pra tindakan kemampuan motorik

halus anak pada kegiatan meronce pola

geometri sebesar 36%, siklus I meningkat

14% menjadi 50%, siklus II meningkat

15% menjadi 64% dengan kategori kurang

meningkat dan masih belum memenuhi

kriteria ketuntasan mininal sebesar 75%.

Namun pada siklus III terjadi peningkatan

sebesar 15% dari siklus II sebesar 64%

menjadi 79%.

Keberhasilan terjadi pada siklus III

dengan diperoleh data prosentase

ketuntasan belajar kemampuan motorik

halus anak dalam kegiatan meronce pola

geometri sebesar 79% melewati standar

kriteria ketuntasan minimal 75%.

Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa pengembangan

kemampuan motorik halus dapat

meningkat melalui kegiatan meronce pola

geometri pada anak Kelompok A TK PGRI

3 Winong Kecamatan Kalidawir

Kabupaten Tulungagung, sehingga

hipotesis tindakan dalam penelitian dapat

diterima.

64%
50%

35%
21%

36%
50%

65%
79%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2 Siklus 3

Belum Tuntas Tuntas
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B. Kendala dan Keterbatasan
Kendala yang ditemui oleh peneliti

dalam pelaksanaan tindakan pertama (pada

siklus I), guru cukup mengalami kesulitan

karena perencanaan yang telah disusun

tidak dapat terlaksana dengan baik. Hal

tersebut dikarenakan anak masih baru

mengenal kegiatan meronce dengan media

sabun dalam pemahanan tentang

kemampuan motorik halus anak.

Sedangkan pada siklus II kendala yang

peneliti temui adalah penggunaan waktu

yang kurang efisien, serta anak kurang

telaten. Dan pada siklus III kendala yang

peneliti temui adalah tidak terjawabnya

semua pertanyaan yang diutarakan oleh

anak.

Keterbatasan peneliti dalam

melaksanakan penelitian ini adalah waktu

pelaksanaan kegiatan. Kegiatan meronce

memerlukan waktu yang lama untuk anak

– anak.
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